Aan de kinderen en hun ouder(s),
Voor je het weet is het weer zover: Huttendorp 2018! Net als voorgaande
jaren mogen jullie op het terrein van SC Rouveen weer 2 dagen van 09.00 tot 15.00 uur
aan jullie hutten bouwen en deze op de 3e dag laten zien aan je ouders en aan anderen. Dit jaar
op D.V. 29, 30 en 31 augustus. Kinderen die nu in groep 5 t/m 8 zitten mogen meedoen.
Inschrijven
We gaan dit jaar op een andere manier groepen vormen om zo te voorkomen dat er kinderen niet
mee kunnen doen omdat ze geen groepje hebben. Iedereen kan zich individueel inschrijven t/m 1
juni op de website www.munnikenslag.nl/huttendorp. Je mag 3 kinderen noemen bij wie jij graag in
de groep zou willen. We voegen alle individuele opgaven samen en gaan daarmee groepjes
maken. Tijdens het inleveren van het inschrijfgeld krijg je van ons een papiertje mee met daarop je
groepsleden en je deelnemerskaartje. We hopen op deze manier te voorkomen dat er kinderen
uitgesloten worden van groepen. We willen aan alle ouders vragen om zowel de organisatie als de
kinderen de benodigde vrijheid/ruimte te geven in het opgeven en het vormen van de groepjes. Het
inschrijfgeld bedraagt € 17,50. Je kunt dit inleveren op woensdagmiddag 11 juli van 13.30 tot
15.30 uur bij de bibliotheek in Rouveen.
Prijswinnaar
In iedere groep (dus 5, 6, 7 en 8) is er een prijs te winnen wanneer je de mooiste hut hebt
gebouwd. Ook kan je een prijs winnen wanneer je de leukste straatnaam bedenkt. Samen met alle
prijswinnaars gaan we in de herfstvakantie een dag naar het klimbos.
Burgemeester
Als burgemeester help je ons bij een aantal belangrijke taken. Alleen de kinderen uit groep 8
kunnen burgemeester worden. Als je dat graag wilt, kun je dit invullen bij de inschrijving op de
website. We verzamelen alle namen en zullen op de eerste dag van Huttendorp Rouveen daaruit
de burgemeester kiezen. Ook voor deze persoon is er een leuke verrassing!
Voor de kinderen uit groep 8
De kinderen uit groep 8 mogen donderdagavond in de grote tent op het Huttendorp overnachten.
Voordat we gaan slapen, gaan we samen nog een aantal leuke activiteiten doen. Hierover lees je
meer in de andere brief die je gekregen hebt (als je in groep 8 zit).
Vrijdag afsluitingsspelen en veiling
Vrijdag zullen we met alle huttenbouwers het Huttendorp afsluiten met een leuke activiteit.
Neem die dag droge kleren mee. Tevens worden er op vrijdag diverse veilingstukken verloot. Heeft
u een wens voor een bepaald houten werkstuk (containerbakken, speeltoestel, hondenhok,
picknicktafel, bankje, etc.) dan horen wij het graag zodat we gericht kunnen timmeren.
Speciaal onderwijs
Ook kinderen uit Rouveen die speciaal onderwijs volgen buiten het dorp zijn van harte welkom om
mee te bouwen op ons Huttendorp! Zij kunnen zich opgeven via huttendorprouveen@hotmail.com
Vrijwilligers
Om het Huttendorp te kunnen organiseren, zijn wij op zoek naar ouders, broers/zussen, die willen
helpen als vrijwilliger bij schoonmaak, verzorging, bouwen en/of de afsluitingsactiviteit.
Aanmelden kan t/m 30 juni via de website.
Wij hebben er zin in! Graag tot ziens op Huttendorp Rouveen, namens de organisatie.

Wat je nog meer moet weten:
-

Jullie moeten de hut natuurlijk zelf bouwen. Als het helemaal niet lukt,
mag je de mannen die daarvoor rondlopen vragen om je een beetje te helpen.
Spijkers en hout verzorgen wij. Dit wordt uitgedeeld. Je zorgt zelf voor je gereedschap (geen
elektrisch speelgoed!). Je mag geen verf gebruiken.
Scharnieren voor deuren of raampjes mag je van thuis meenemen. Gordijntjes,
vloerbedekking en andere spullen voor de inrichting van je hut mag je op donderdag
eventueel door je ouders laten brengen. Je moet ze wel weer mee naar huis nemen. Als wij
dat moeten opruimen, kost ons dat veel geld. Ook mag je geen riet gebruiken.
Wij willen iedereen een gelijke kans op een prijs geven. Je mag thuis wel vast nadenken
over hoe je je hut wilt bouwen en alvast een tekening maken, maar al het bouwwerk moet op
het Huttendorp gebeuren. Je mag dus niet alvast thuis een raampje of deurtje timmeren en
deze meenemen. Hier wordt goed op gelet door de jury!
Als jullie de hut in delen bouwen, moet die op ‘spierkracht’ in elkaar gezet worden. Er mag en
moet dus geen heftruck voor nodig zijn om bijvoorbeeld het dak op jullie hut te zetten.
Woensdag- en donderdagavond moet je de ruimte om je hut netjes opruimen en je
gereedschap mee naar huis nemen of in je hut opbergen.
Donderdagavond moet je alles goed opgeruimd hebben (ook je gereedschap). Voor rommel
en spijkers om de hut krijg je minpunten van de jury. Als je de hut na afloop mee naar huis
wilt nemen en dit van je ouders mag, moet je het hutnummer doorgeven bij de infopost.
Je kunt het beste klompen of andere schoenen met een stevige zool dragen tijdens het
Huttendorp, vanwege de rondzwervende spijkers.
Op vrijdag kun je beter je portemonnee bij je dragen in plaats van in je hut achterlaten. De
organisatie is niet verantwoordelijk voor verloren portemonnees of andere spullen.
Op de Huttendorp-dagen krijgen jullie drinken van ons. Tussen de middag is er een schafttijd
waarin je je brood van huis meeneemt en op Huttendorp op eet. Op donderdag en vrijdag
krijgen jullie ’s middags eten van ons.
Op vrijdag maakt de jury de prijswinnaars bekend. De hutten worden beoordeeld op
stevigheid, vorm, afwerking, inrichting en creativiteit. Het Huttendorp is die vrijdag
toegankelijk voor het publiek vanaf 09.30 uur. De veiling van de hutten start om 11.00 uur en
de afsluitingsspelen beginnen om ongeveer 13.30 uur.
Deelname aan Huttendorp Rouveen is op eigen risico.
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Op het Huttendorp geldt, net als thuis en op school, dat jullie elkaar niet plagen of pesten.
Als je dat wel doet, zal je daar op aangesproken worden en mag je in het ergste geval niet
meer meedoen. Dit houden wij goed in de gaten!
Oproep aan de ouders:
-

-

Tijdens de bouwdagen is het terrein niet toegankelijk voor publiek
Het is belangrijk dat u tijdens de Huttendorp-dagen telefonisch bereikbaar bent.
Het kan voorkomen dat een kind gewond raakt. Als de verwonding zodanig is dat bezoek
aan een huisarts benodigd is, dan nemen wij telefonisch contact met u op. Bent u niet
bereikbaar, dan kan de organisatie zelfstandig beslissen om naar een huisarts te gaan.
Op zaterdagmorgen is er tot uiterlijk 10.00 uur de mogelijkheid om de hut op te halen.
Heeft u vragen? Bel 0625570646 (Bert Veldman)

